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Inleiding Kraansvlak
Het wisentenproject Kraansvlak ging in 2015 zijn negende jaar in.
In 2007 startte de eerste pilot (2007-2012). Vanwege het succes besloten ARK
Natuurontwikkeling (beheerder van de wisenten) en PWN (faciliteert het duingebied
Kraansvlak) in 2012 om de pilot met vijf jaar te verlengen tot 2017.
Ook in deze tweede pilotfase staat wetenschappelijk onderzoek hoog op de agenda.
In de eerste pilot werd één van de gestelde doelen (herintroductie van wisenten in
Nederland dichterbij brengen) niet gehaald, ondanks dat hiervoor veel werk werd
gedaan. Een uitdaging voor de tweede pilot om dit in deze periode voor elkaar te
krijgen. Ook wilden ARK en PWN graag nog meer ervaring opdoen met wisenten in
combinatie met de omgang met publiek.

1. Kudde en beheer
In 2015 werden vijf gezonde kalfjes geboren. Ze werden
allemaal ingeschreven in het officiële wisentenstamboek,
dat in Polen wordt bijgehouden.
Minimaal eens per week maar meestal vaker gaat een
boswachter of een medewerker van Ecogrön het veld in
om te kijken hoe het de kudde vergaat ‘in het veld’.
Studenten die wetenschappelijk onderzoek doen, zijn ook
met grote regelmaat in het gebied te vinden. Op deze
wijze wordt de vinger aan de pols gehouden wat betreft
het wel en wee van de kudde. Op signalen vanuit de
buitenwereld (bezoekers) wordt altijd actie genomen.
Maandelijks gaat een team, bestaande uit diverse
boswachters, de vaste kudde toezichthouder (Ecogrön)
en de projectbiologe, het Kraansvlak in om de conditie
van de wisenten te beoordelen. De Kraansvlakkudde is
de enige bestudeerde kudde in Europa die niet wordt
bijgevoerd en daarmee onder zo natuurlijk mogelijke
omstandigheden leeft. Hun bevindingen legt de groep individueel vast op een scorekaart.
Deze kaart is speciaal ontwikkeld voor het project en biedt de beheerders de gelegenheid
om de conditie van de dieren nauwlettend in het oog te houden. Eenmaal per jaar wordt de
groep uitgebreid met de vaste dierenarts en een externe deskundige. Na elke conditieronde
worden de persoonlijke scores vergeleken en besproken.
Zoals is te verwachten, is de winter met zijn geringere voedselaanbod de lastigste tijd voor
alle in het wild levende dieren. De winter van 2014/2015 was zacht te noemen. De kudde is
er zonder problemen doorheen gekomen.

Wisenten in de winterzon

Elk voorjaar zijn de wisenten ‘in de rui’. Zij raken dan hun wintervacht kwijt, o.a. door te
schuren langs bomen. De vachtpluizen worden door de boswachters verzameld en gedeeld
met het publiek tijdens bijvoorbeeld excursies en in bezoekerscentrum De Kennemerduinen
of je vindt ze terug als nestmateriaal.

2. Uitplaatsen Kraansvlakwisenten
Voorsorterend op de voorgenomen uitplaatsing van wisenten uit de Kraansvlakkudde naar
de Veluwe en de Maashorst, werd in eigen beheer en naar eigen ontwerp in 2015 een
mobiele vangkraal gebouwd. Hij werd geplaatst op het terrein van de voormalige manege de
Bokkedoorns, grenzend aan het Kraansvlak. Dit terrein had geen natuurbestemming en kon
voor de kraal in gebruik worden genomen. De kraal oogt robuust, wat ook nodig is voor
wisenten. Gelukkig deed ook hier de natuur zijn werk. Het gebruikte hout verkleurde naar
een mooie grijstint waardoor de kraal in de loop van het jaar steeds meer opging in zijn
natuurlijke omgeving.

De kraal heeft diverse compartimenten
Spanje
De kraal bewees goede diensten bij de verhuizing van twee Kraansvlakstieren naar Spanje.
Het invangen verliep goed en de dierenarts kon op een verantwoorde manier zijn werk doen.
Bloed- en mestmonsters werden genomen voor de diverse testen, die nodig zijn voor de
uitvoervergunning. Op 10 augustus begon hun reis naar Spanje, om er letterlijk nieuw bloed
te brengen. ‘Wisenten wippen over de grens’ kopte RTV Noord-Holland.
De Spaanse tak van het European Bison Conservation Centre (EBCC) werkt aan de
herintroductie van wisenten in Noord-Spanje. Eén stier uit het Kraansvlak ging naar het
gebied Atapuerca (ook bekend om de archeologische vondsten) in beheer bij Living
Palaeolithic Association. Naast wisenten zijn hier (wilde) paarden en runderen aanwezig. De
dieren krijgen hier in de toekomst een natuurgebied van ca. 800 hectare tot hun beschikking.
De andere stier verhuisde naar een gebied beheerd door de Wild Fauna Museum
Foundation, gelegen nabij het Cantabrisch Gebergte. Hier wordt gestart met een
fokprogramma voor wisenten. In de nabije toekomst zal dit gebied voor de wisenten en
andere herbivoren uitgroeien tot ongeveer 500 hectare.

Wisenten op transport
Ons persbericht over deze verhuizing leverde in de Nederlandse pers veel aandacht op. O.a.
in de Volkskrant, RTV Noord-Holland, Haarlems Dagblad en plaatselijke huis-aanhuisbladen.
Veluwe
Even zag het ernaar uit dat voorjaar 2015 een aantal wisenten uit de Kraansvlakkudde
konden verhuizen naar de Veluwe. Maar omdat voor dit terrein nog diverse
terreinwerkzaamheden moesten worden gedaan, zoals het graven van vennen, verschoof dit
voornemen naar voorjaar 2016.
Maashorst
De plannen voor wisenten in natuurgebied de Maashorst namen in 2015 steeds concretere
vormen aan. In september nam de gemeenteraad van Oss een positief besluit en zette
daarmee het licht op groen voor de verhuizing van een groepje Kraansvlakwisenten naar de
Maashorst in het voorjaar van 2016.

3. Wetenschappelijk onderzoek
Studenten
Ook in 2015 waren studenten aan het wisentproject verbonden om onderzoek te doen in het
Kraansvlak. PWN en ARK begeleidden de studenten ter plekke. Daarnaast vond afstemming
plaats met de wetenschappelijke commissie om het onderzoek in goede banen te
(bege)leiden. De commissie kwam in 2015 tweemaal bij elkaar, naast regulier contact.
Binnen PWN werd het onderzoek afgestemd binnen het Adviesteam van de afdeling Natuur
& Recreatie.
Eén van de studies keek in detail naar het gebruik van de GPS-halsbandzenders waarmee
wisent, Konik en hooglander zijn uitgerust. De activiteit die de zenders per dier meten, werd
geanalyseerd om uitspraken te kunnen doen over de dagelijkse activiteitspatronen van deze
drie grote grazers in het duin. De gegevens werden gelinkt aan veldobservaties van het
diergedrag.

De ‘zandgebruikstudie’ werd voor de tweede keer herhaald. Via cameravallen werd gekeken
naar zandige plekken waar de diersoorten in Kraansvlak en Kennemerduinen gebruik van
maken. Het vóórkomen van deze plekken, die ontstaan doordat dieren bijvoorbeeld rollen,
werd vergeleken tussen het wisentgebied het Kraansvlak en hooglandergebied de
Kennemerduinen.
Tevens werd een start gemaakt met onderzoek naar het verband tussen de aanwezigheid
van wisenten en de populatiedichtheid van konijn en zandhagedis in het Kraansvlak.
Wederom met de Kennemerduinen als referentiegebied werd gekeken naar begrazingsdruk
en het vóórkomen van de kleine faunasoorten.

Publicaties
Vanuit de wetenschappelijke commissie verscheen een artikel ‘Ervaringen uit het
Kraansvlak: lessen voor toekomstige wisentintroducties in Nederland’ in het Vakblad Natuur
Bos Landschap.
Twee wetenschappelijke artikelen werden voorbereid. Eén gaat in op de vergelijking van het
dieet van wisent, Konik en hooglander. Het andere legt de focus op het woelgedrag van
wisenten en wat voor implicaties dat kan hebben voor ecologisch herstel van een
(duin)gebied.

4. Communicatie en educatie
Nieuwe versie website
En mooie start van het nieuwe jaar vormde de ingebruikname van de vernieuwde website
www.wisenten.nl. De lay-out werd opgefrist en aangepast om het bezoekers nog makkelijker
te maken om informatie te vinden. De website wordt natuurlijk actief ingezet om nieuws te
delen. Bijvoorbeeld de geboorte van nieuwe kalfjes, de verhuizing van wisenten naar Spanje,
speciale evenementen of de heropening van het wisentenpad. Het project heeft ook eigen
Facebook- en Twitter pagina’s.

In de media
De wisenten zijn in 2015 veel in het nieuws geweest:
- op 26 maart publiceerde het Haarlems Dagblad over de wisenten
- op 28 maart liep de route van de hardloopwedstrijd ‘30 kilometer van Zandvoort’ deels
langs het wisentengebied en wij haakten aan met informatie over het wisentenproject bij alle
uitingen van de organisator, Le Champion
- de Volkskrant publiceerde op 16 maart een artikel over wisenten en het project Kraansvlak
- RTV Noord-Holland maakte een reportage over het opzetten van wisentstier Podryw
- het julinummer van Seasons kwam met vier pagina’s wisenten Kraansvlak
- ook in hun julinummer publiceerde het blad DUIN van de Stichting Duinbehoud een artikel
- een natuurserie van de KRO besteedde aandacht aan onze wisenten
- twee Engelse natuurliefhebbers die op de fiets langs Europese rewilding gebieden trekken
en daar op hun blog uitgebreid verslag van doen, waren onze gast en werden geinterviewd
door Haarlems Dagblad. https://www.rewildingeurope.com/blog/biking-for-rewildingbison-in-the-dutch-dunes-part-4/
- de verhuizing van onze wisentstieren naar Spanje leverde artikelen op in de Volkskrant, het
Algemeen Dagblad en het Dagblad van het Noorden
- ‘Duinwisenten: een successtory’ was een reportage van vier pagina’s in het najaarsnummer
van het blad Landschap Noord-Holland
- NRC Handelsblad riep zijn lezers in november op om eens ‘gezellig met de kinderen naar
het wisentenpad te gaan’

- Op 12 november kwamen de wisenten voorbij in het Jeugdjournaal
- SBS6 voerde de wisenten op in hun programma Beestengeluk
- Ten slotte verscheen ook in november in de online editie van het Engelstalige Geographical
het artikel ‘Bison-back in business’ geschreven door de project-coördinator met
beeldmateriaal uit het Kraansvlak, gemaakt door de natuurfotograaf Jasper Doets.
Wij werken waar mogelijk altijd actief mee aan verzoeken vanuit de media. Ook zoeken we
zelf actief de publiciteit met nieuws en achtergrondinformatie
Wisentenhoek
De terugkeer van wisentstier Podryw (in opgezette vorm) werd door bezoekerscentrum De
Kennemerduinen aangegrepen op een wisentenhoek in het centrum in te richten. Nu de
stamvader van de Kraansvlakkudde van zo dichtbij is te bewonderen, wordt pas echt
duidelijk wat een prachtige en imposante stier hij was.

Podryw werd opgezet bij Bouten en Zoon, Venlo.
Wisenten Visual
Om de nieuwe wisentenhoek verder aan te kleden, werd er ook een interactieve wisenten
Visual in gebruik genomen. Hierin is veel achtergrondinformatie te vinden over het leven van
wisenten, hun gedrag, eetgewoontes, geschiedenis en plaats in de evolutie. De Visual is een
succes bij jong en oud.
Presentaties op congressen
In maart werd het project gepresenteerd tijdens het symposium Ecologica in Eindhoven.
In september werden resultaten van onderzoek gepresenteerd tijdens de jaarlijkse
internationale wisent conferentie in Polen.
Manager Zuid vertegenwoordigde PWN in oktober op het Europarc Congres in Regensburg
en nam folders mee over het Kraansvlakproject.

5. Publiek en wisenten
Wisentenpad
Van 1 september tot 1 maart is het voor bezoekers mogelijk om op eigen gelegenheid het
wisentenpad te bewandelen. Daar maken steeds meer mensen gebruik van laten de
geplaatste (automatische) tellers zien. In seizoen 2012-2013 was het voor het eerst mogelijk.
3554 mensen maakten daar gebruik van. Seizoen 2013/2014 daalde het aantal bezoekers
tot 2736 om in het daaropvolgende seizoen te stijgen naar 3769. Seizoen 2015/2016 brak
echter het record: 5123 bezoekers. Tot 1 januari 2016 hebben ongeveer 13.000 bezoekers
het wisentenpad gelopen. En dat zonder enig bij ons bekend probleem. Wij geloofden erin en
dit is een bewijs: Wisenten en publiek gaan samen, mist met respect voor de dieren.

De gele paatjes worden ook door de wisenten gebruikt
Vrijwilligers
Voor de begeleiding van bezoekers van het wisentenpad is een dozijn vrijwilligers
beschikbaar. De boswachters onderhouden het contact met hen. De vrijwilligers lopen vooral
in de weekenden (de drukste bezoekdagen) op het wisentenpad om een oogje in het zeil te
houden en bezoekers te voorzien van informatie. In een logboek en met formulieren worden
hun bevinden bijgehouden.
Een oud-student, die eerder onderzoek deed aan de wisenten tijdens de eerste pilot, houdt
zich nu op vrijwillige basis bezig met de cameravallen die in het Kraansvlak staan opgesteld.
Wisentenweekend
Op 4 en 5 juli werd voor het publiek een speciaal Wisentenweekend gehouden. Het was een
bijzonder warm weekend wat de opkomst van publiek enigszins parten speelde. Strand en
zee lokten meer. Van beide dagen was de zondag het drukst bezocht. De speciale
wisentenexcursie was echter snel volgeboekt.

Aanleiding voor dit speciale weekend was de terugkeer van de stamvader van de
Kraansvlakkudde: Podryw. Maar nu in opgezette vorm. Bij zijn (natuurlijke) dood in 2014
werd meteen besloten om hem op te laten zetten zodat bezoekers van bezoekerscentrum
De Kennemerduinen een wisent van heel dicht bij kunnen bekijken. Wat een groot succes
blijkt te zijn.
Excursies succesnummer
De boswachters organiseren inloopexcursies naar het uitzichtpunten bij het Kraansvlak.
Daarnaast worden er ook speciale excursies gegeven die het wisentengebied ingaan. Met
meer kans om de wisenten ook daadwerkelijk te zien natuurlijk. Deze excursies zijn altijd
volgeboekt. In 2015 hielden we een enquête onder de deelnemers om meer over hun
beleving en ervaringen te weten te komen.
Een paar uitkomsten:
De excursies krijgen een 8,3 gemiddeld en 86% van de deelnemers keerde voldaan naar
huis terug na een excursie. De verdeling van de deelnemers is 60/40 wat betreft man/vrouw.
Datzelfde percentage geldt ook ongeveer voor de verhouding van de leeftijd van de
deelnemers over jonger dan 50/ouder dan 50. Ruim 90% van de respondenten was zeer
tevreden over de boswachters die de excursies leidden.

Beeld uit presentatie PWN enquête 2015 (uitgevoerd door Roelof Sijpersma)
Ruiterexcursie
Gezien onze goede ervaringen met het samengaan van publiek en wisenten wilden we
graag een vervolg geven met ervaring opdoen hoe wisenten reageren op ruiters te paard.
Daarom werd in maart een speciale ruiterexcursie georganiseerd. Dit ook met oog op een
mogelijke uitbreiding van het Kraansvlak met aanliggend duingebied Middenduin, waardoor
een ruiterpad loopt. Dit stukje duin is eigendom van de gemeente Bloemendaal en wordt
voor hen beheerd door Staatsbosbeheer. Er namen zeven ruiters aan de proef deel,
waaronder de eigenaar van een nabij gelegen manege. De proef was succesvol. De
wisenten gedroegen zich zoals verwacht: oplettend en later verdwenen ze uit zicht. Wij willen
in de toekomst nog meer van dit soort excursies organiseren om ervaringen uit te breiden.

Fotoworkshops
In 2015 werden weer een aantal speciale foto-excursies gegeven in het Kraansvlak. Ook
deze speciale excursies zijn altijd snel volgeboekt. Onder leiding van een professioneel
fotograferende boswachter gaat men in kleine groepjes het Kraansvlak in. Met tips en trucs
laat de boswachter zien hoe je je eigen natuurfoto’s naar een professioneel niveau kunt
tillen. Ook natuurfotograaf Jasper Doets geeft in overleg met ons fotoworkshops in het
Kraansvlak.

6. Werkbezoeken
Regelmatig zijn er werkbezoeken. Hetzij dat er groepen door ons worden uitgenodigd maar
ook dat wijzelf op bezoek gaan om kennis er ervaringen uit te wisselen.
Het bezoek van de Burgemeester en wethouders van Bloemendaal en Zandvoort vond
plaats op 8 en 14 juli. Tijdens een excursie aan het Kraansvlak werden zij onder andere
bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen betreffende uitplaatsing van dieren uit de
Kraansvlakkudde. Ook werd een bezoek gebracht aan de mobiele kraal, die hiervoor
speciaal is gebouwd.
Van 9 tot en met 12 september was de jaarlijkse Wisentenconferentie in Polen. Vanuit het
Kraansvlakproject waren vijf van onze medewerkers hierbij aanwezig. PWN/ARK verzorgde
een presentatie over habitatgebruik.
In september werd ook een werkbezoek gebracht aan het eiland Bornholm, Denemarken.
Hier lopen sinds 2012 een dozijn wisenten vrij rond in een natuurgebied. Door het
wisentengebied hier lopen wegen en paden die vrij toegankelijk zijn. Ook aangelijnde honden
zijn er welkom. Er wordt weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Men speelt er met de
gedachte om in 2017 de hekken weg te halen en boeren te compenseren als de kudde
schade aanricht op hun landbouwgronden. Al met al een inspirerend bezoek waar veel
wederzijdse kennis is gedeeld.
De Unie van Bosgroepen organiseerde op 6 november een zogenoemde Veldwerkplaats in
De Kennermduinen. Vanuit het Kraansvlakproject werden twee presentaties gegeven.
Aansluitend was er een bezoek aan het Kraansvlak.
Op 8 december organiseerden we in Overveen voor de tweede keer een
Netwerkbijeenkomst voor natuurbeheerders die geïnteresseerd zijn in het inzetten van
wisenten in door hen beheerde natuurgebieden.

7. Uitbreiding
Middenduin
Samen met Staatsbosbeheer werd onderzocht of het mogelijk was om duingebied
Middenduin bij het Kraansvlak te betrekken. Omdat er een ruiterpad door dit gebied loopt,
werden ruiters en belangstellenden via een speciale informatieavond (met onafhankelijke
voorzitter) geïnformeerd over deze mogelijkheid. Hen werd ook gevraagd actief mee te
denken over mogelijke problemen. Hoewel de meeste aanwezigen enthousiast waren over
deze nieuwe dimensie bij hun paardritten, waren er drie personen die kanttekeningen
plaatsten. De gemeente Bloemendaal trok daarop een al eerder gedane toezegging terug en
de voorgenomen uitbreiding ging niet door. PWN en Staatsbosbeheer bekijken of er
alternatieven zijn te ontwikkelen om bezwaren weg te nemen.

8. Toekomst
Regeren is vooruitzien. Vanuit het natuurbeheer kijken we met veel verwachting uit naar de
realisatie van twee natuurbruggen, waardoor een duingebied van meer dan 7000 hectare
ontstaat waarin vrije uitwisseling voor allerlei dieren mogelijk is en de biodiversiteit wordt
bevorderd. Ook de wisent kan hierin een rol spelen.
Eind 2013 kwam natuurbrug Zandpoort gereed. De eerste van drie natuurbruggen, die
Nationaal Park Zuid-Kennemerland gaat verbinden met de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Aan de realisatie van de andere twee wordt ondertussen hard gewerkt.
Pro Rail is bezig met een ontwerp voor de natuurbrug over de spoorlijn Haarlem-Zandvoort.
De Provincie Noord-Holland koos in december 2015 voor bouwer Ballast-Nedam die met een
mooi ontwerp en gunstig prijskaartje kwam voor de Zeepoort, de natuurbrug over de Zeeweg
tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee. Voor beide projecten is een oplevering eind
2017 gepland.
Voorsorterend op een verbonden duingebied van meer dan 7000 hectare is bij de diverse
beheerders van de betrokken natuurgebieden gepolst hoe zij denken over integrale
begrazing van het betrokken duingebied, inclusief wisenten. De eerste indrukken waren
positief. Op 9 juni vond daarop een workshop plaats om verder van gedachten te wisselen
en plannen uit te werken. Het verslag werd onder de deelnemers verspreid.
Wij gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
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